לפרשת משפטים
א .מסתבר ,כי עשר הדברות היו רק ההתחלה ...הפרשה שלנו עמוסה חוקים ומשפטים ,מילים
מילים :כיצד עלינו לנהוג בנשינו ,בעבדינו ,בעניים אשר עומדים לפתחנו ובכל אלה הנתונים
לחסותנו .רק משה שומע ,ועליו מוטלת המשימה להעביר את הדברים הלאה ,אל עם ישראל
לדורותיו.

בַ .ויֹּאמֶ ר ה’ אֶ ל-מֹּ שֶ הֲ ,עלֵה אֵ לַי הָ הָ רָ ה--וֶהְ יֵה-שָ ם; וְ אֶ תְ נָה לְ ָך אֶ ת-לֻחֹּ ת הָ אֶ בֶ ן ,וְ הַ תו ָֹּרה וְ הַ ִּמצְ וָה ,אֲשֶ ר
כָתַ בְ תִּ י ,לְ ה ֹּורֹּתָ םַ .ויָקָ ם מֹּ שֶ ה ,וִּ יה ֹּושֻעַ מְ שָ ְרתוֹּ; ַויַעַ ל מֹּ שֶ ה ,אֶ ל-הַ ר הָ אֱֹלהִּ ים .וְ אֶ ל-הַ זְ קֵ ִּנים ָאמַ ר ְשבּו-לָנּו
בָ זֶה ,עַ ד אֲשֶ ר-נָשּוב ֲאלֵיכֶם; וְ הִּ נֵה ַא ֲהרֹּן וְ חּור עִּ מָ כֶם ,מִּ י-בַ עַ ל ְדבָ ִּרים ִּיגַש ֲאלֵהֶ םַ .ויַעַ ל מֹּ שֶ ה ,אֶ ל-הָ הָ ר;
ַו ְיכַס הֶ עָ נָן ,אֶ ת-הָ הָ ר .וַיִּ שְ כֹּן כְ בוֹּד-ה’ עַ ל-הַ ר סִּ ינַיַ ,ו ְיכַסֵ הּו הֶ עָ נָן שֵ שֶ ת י ִָּמים; וַיִּ ְק ָרא אֶ ל-מֹּ שֶ ה בַ יוֹּם
הַ שְ בִּ יעִּ י ,מִּ תוְֹּך הֶ עָ נָןּ .ומַ ְראֵ ה כְבוֹּד ה’  ,כְ אֵ ש אֹּ ֶכלֶת בְ רֹּאש הָ הָ ר ,לְ עֵ ינֵי ,בְ נֵי י ְִּש ָראֵ לַ .ו ָיבֹּא מֹּ שֶ ה בְ תוְֹּך
ַארבָ עִּ ים ָל ְילָה[ .שמות כ"ד]18 - 12 ,
ַארבָ עִּ ים יוֹּם ,וְ ְ
הֶ עָ נָןַ ,ויַעַ ל אֶ ל-הָ הָ ר; ַויְהִּ י מֹּ שֶ ה ,בָ הָ רְ ,
ג .את טוב הלב ,את הרגישות ,את החיפוש אחר השלום בין בני אדם ,את אלהים  -את כל אלה
אנו צריכים לנסות ולראות מבעד לעננים .האם נצליח לשמוע את קולם העדין של האחוה והצדק
מבין האש והעשן?
ד .כל שושנה  /זלדה
ׁשֹוׁשנָּה ִהיא ִאי
ַׁ
כָּל
ֶׁׁשל הַׁ ָּשלֹום הַׁ מֻּ ְבטָּ ח,
הַׁ ָּשלֹום ַׁהנִצְ ִחי.
ּגֹור ֶׁרת
ׁשֹוׁשנָּה ִמ ְת ֶׁ
ַׁ
ְבכָּל
צִ ּפֹור סַׁ ִּפ ִירית
ֶׁׁש ְשמָּ ּה "וְכִ ְתתּו".
ְונ ְִד ֶׁמה
כֹּה ָּקרֹוב
שֹוׁשנָּה,
ַׁ
אֹור הַׁ
כֹּה ָּקרֹוב
נִיחֹוחָּ ּה,
כֹּה ָּקרֹוב
ֶׁׁש ֶׁקט הֶׁ עָּ ִלים,
כֹּה ָּקרֹוב
אֹותֹו ִאי -
ַׁקח ִס ָּירה
וַׁחֲ צֵ ה אֶׁ ת יָּם הָּ אֵ ׁש

